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Realiteitszin.

Het afgelopen jaar werd voor iedereen duidelijk dat het menens is met 
de klimaatdoelstellingen die destijds in Parijs werden overeengekomen. 

Geen tijd te verliezen. Meer nog, de ambities werden nog scherper gesteld, 
wil men überhaupt de doelstellingen halen.

Een nobel, levensnoodzakelijk doel. Maar een doel zonder een plan blijft 
een droom. Het ontbreekt onze beleidsvoerders geenszins aan goede 
bedoelingen maar door een gebrek aan realiteitszin dreigen wij het kind 
met het badwater weg te gooien.

De verschuiving naar batterij-elektrische voertuigen is maar zinvol 
in zoverre er voldoende schone elektriciteit kan geproduceerd en verdeeld 
worden. De gigantische achterstand die ons land de afgelopen jaren opliep 
in investeringen in infrastructuur halen wij, bij gebrek aan wil en middelen, 
niet zomaar in. Amsterdam telde afgelopen jaar reeds 3.700 publieke 
laadpalen. In heel België stonden er 4.200 …

Dat elektrisch rijden in de toekomst niet gelijk staat aan gratis rijden 
is een open deur intrappen: de willekeur van de prijzen aan de schaarse 
snellaadpunten en de energieprijzen die de pan uitswingen beloven 
niet veel goeds.

Hoogste tijd dat de beleidsvoerders realiteitszin tonen en de transitie 
naar het einddoel verstandig benaderen zodat ons economisch bestel kan 
blijven draaien en welvaart kan blijven creëren.

Investeren in groene waterstof zoals Frankrijk vooropstelt is één 
van de mogelijke alternatieven om onze afhankelijkheid van zeldzame 
grondstoffen welke nodig zijn voor de productie van lithiumionbatterijen 
in te perken en toch de CO2-doelstellingen te halen. Waterstof is makkelijk 
op te slaan en te verdelen en is de ideale energiedrager voor de elektrische 
fuel cell. Daarom brengt BMW, naast de BEV en PHEV wagens vanaf 2022 
een beperkt aantal wagens in het verkeer welke op waterstof rijden en dus 
eveneens volstrekt CO2-neutraal zijn.

In afwachting daarvan is het verder stimuleren van het juiste gebruik 
van de plugin-hybride zinvol, in plaats van deze vroegtijdig fiscaal ter dood 
te veroordelen. Het is perfect technisch mogelijk te registreren hoeveel 
kilometer de wagen daadwerkelijk elektrisch aangedreven werd en voor 
deze kilometer de wagen van de volledige 100% fiscale aftrekbaarheid 
te laten genieten. Het product is er vandaag, de technologie is er 
en de laadinfrastructuur wordt een heel stuk minder zwaar belast.
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OPENINGSUREN NAVERKOOP
Maandag tot vrijdag: 8u00-12u15  
en 13u15-18u00

OPENINGSUREN VERKOOP
Maandag tot vrijdag: 9u00-18u00 
Zaterdag: 10u00-17u00

Dat elektrisch rijden 
in de toekomst niet gelijk 
staat aan gratis rijden  
is een open deur 
intrappen.
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BMW NEWS

BMW GROUP INVESTEERT 
IN DUURZAME LITHIUMONTGINNING.
 
Tegen 2030 verwacht BMW Group dat 
de helft van alle verkochte voertuigen 
binnen de groep 100% elektrisch zal zijn. 
Daarmee wordt de vraag naar lithium, een be-
langrijke grondstof voor de productie van 
batterijen, ook groter.

Daarom investeert BMW Group in Lilac 
Solutions, een Amerikaanse start-up die 
een innovatieve methode ontwikkeld heeft 

 
om lithium uit zout water te ontginnen. 
Deze duurzamere methode beschermt  
omliggende ecosystemen en lokale gemeen-
schappen. Dankzij de investering kan Lilac 
Solutions de technologie op grotere schaal 
uitrollen om ze daarna wereldwijd in te scha-
kelen, zelfs bij zoutwaterbronnen met relatief 
weinig lithium in. —

AMBY staat voor adaptive mo-
bility, en dat is waar het allemaal 
om draait bij deze nieuwe speed 
pedelec. Uitgerust met een 
elektrisch aandrijfsysteem met 
drie snelheden, van 25 km/u 
op fietspaden in de stad tot 
topsnelheden van 60 km/u op 
fietsostrades, is deze tweewieler 
een onmisbare compagnon voor 
een leven in de stad.

BMW Group ziet in de BMW i 
Vision AMBY hét vervoersmid-
del van de toekomst in grotere 
steden. Voor wie liever niet 
trapt, is er de BMW Motorrad 
Vision AMBY, uitgerust met een 
gashendel om te acceleren en 
motorvoetsteunen in plaats van 
pedalen. De BMW i Vision AMBY 
is met snellader op 3 uur opge-
laden en heeft aan de laagste 
snelheid een bereik van meer 
dan 300 kilometer. —

BMW I VISION AMBY.
VISIONAIRE TWEEWIELER.
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VERKOOP ELEKTRISCHE 
WAGENS VERDUBBELD.

STERKE GROEI BMW GROUP WERELDWIJD.

Automobilisten wereldwijd lopen warm 
voor elektrisch, dat merken we ook in 
de BMW-verkoopcijfers. Tussen januari 
en september 2021 werden meer dan 
230.000 elektrische voertuigen verkocht, 
waarvan volledig elektrisch steeds meer 
aan populariteit wint in vergelijking met 
plug-inhybride. De BMW iX3 was al 
fel gegeerd, maar ook de BMW iX en 
BMW i4 die vanaf november uitkomen, 
zullen de elektrische markt een stevige 
boost geven.

In de komende jaren zal BMW Group 
het e-mobiliteitaanbod verder uitbreiden 
met onder andere volledig elektrische 
versies van de BMW 7 Reeks, de BMW 
X1 en de BMW 5 Reeks. Ook niet-elektri-
sche modellen doen het beter dan vorige 
jaren. Zo kenden de M3 en M4-reeksen 
eveneens een enorme groei in verkoop. —

LEUVEN, NAMEN EN CHARLEROI.

HYBRIDE BMW’S RIJDEN 
HIER NU OOK ELEKTRISCH.
 
Chauffeurs die met hun hybride BMW Leuven, Namen 
of Charleroi binnenrijden, zullen hun wagen automatisch zien 
overschakelen naar een 100% elektrische aandrijving. Dat is 
helemaal te danken aan de nieuwe eDrive-zones daar, waarin je 
wagen met behulp van gps detecteert wanneer je de stad bin-
nenrijdt. Zo voorziet BMW een onmiddellijke positieve impact op 
de luchtkwaliteit in dichtbevolkte gebieden.

De toevoeging van deze 3 nieuwe steden brengt het totaal 
in België op 10 – in onder andere Antwerpen, Brussel, Brugge 
en Gent schakelt je hybride wagen ook over op elektrisch. 
Deze eDrive-zones staan standaard geactiveerd in de plug-
in hybride versies van de BMW 3 Reeks Berline en Touring, 
de BMW 5 Reeks Berline en Touring, de BMW 7 Reeks Berline 
en de BMW X3 en BMW X5. —

DUURZAAM OPTREDEN.

COLDPLAY’S NIEUWE WERELDTOURNEE 
OP BMW BATTERIJEN.
 
In 2019 kondigde Britse rockband 
Coldplay aan dat ze niet meer op tour 
zouden gaan tot ze een manier gevonden 
hebben om dat meer duurzaam te doen. 
Vandaag is die dag aangebroken. Coldplay 
zal tijdens hun nieuwe Music Of The 
Spheres World Tour die in maart van start 
gaat volop inzetten op duurzame energie, 
en daarvoor rekenen ze op de innovatieve 
technologie van BMW Group. 

 
Meer dan 40 recycleerbare BMW i3 
accu’s zullen stroom leveren tijdens de 
concerten. Die vervangen de gewoonlijke 
dieselgeneratoren die de verlichting en in-
strumenten voorzien van de nodige power. 
De batterijen worden uitsluitend opgela-
den met hernieuwbare energie, afkomstig 
van de zon en zelfs plantaardige olie, maar 
ook power bikes en kinetische vloeren in 
alle concertzalen zullen de energie van 
uitgelaten fans omzetten in elektriciteit. —

JEFF KOONS X BMW. 
BMW 8 REEKS GRAN 
COUPÉ LIMITED 
COLLECTORS’ EDITION.
 
De M850i xDrive Gran Coupé krijgt een limited edition jasje. 
Amerikaans kunstenaar Jeff Koons mag zijn creativiteit 
de vrije loop laten op een nieuwe collectors’ uitvoering van 
de 8 Reeks Gran Coupé. 

De inspiratie hiervoor haalt Koons uit de eigenheden 
van het model: “ik heb er heel intens over nagedacht: wat is 
de essentie van de 8 Reeks Gran Coupé? Wat is de essentie 
van kracht? Hoe creëer je iets dat de energie van het model 
uitstraalt, en tegelijkertijd het menselijke element naar voren 
brengt?”

Hoe het kunstwerk eruit zal zien is nog even geheim, wat we 
wel weten is dat de verfklus zo’n 285 uur in beslag neemt en 
elf lakkleuren gebruikt, van blauw en zilver tot geel en zwart. 
Er worden twee wagens per week geproduceerd, en dat op 
een geheime locatie in de Dingolfing-fabriek.

Dit is trouwens niet de eerste wagen die Koons voor BMW 
mag pimpen. In 2010 gebruikte hij een BMW M3 GT2 Art 
Car als canvas, die meedeed aan de 24 Uren van Le Mans. 
De BMW 8 Reeks Gran Coupé collector’s edition komt uit 
als wereldpremière op de Frieze kunstbeurs in Los Angeles 
in februari 2022. —
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ELEKTRISCHE 
KOPLOPER.

Nieuwe BMW iX xDrive40 
en BMW iX xDrive50.

▶

De elektrische vloot van BMW Group 
heeft een nieuw vlaggenschip met 
de nieuwe BMW iX. Deze volledig 
elektrische SAV met vierwielaandrijving 
en heruitgevonden design combineert 
de nieuwste technologische innovaties 
met prestaties en rijcomfort.

BRON BMW AG

In de BMW iX krijgt het Sports Activity Vehicle-
concept, dat de ruimte van een SUV combineert 
met de prestaties van een sportmotor, een totaal 
nieuwe invulling.
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Eind 2021 komt deze klepper 
op de markt in twee varianten: 
de BMW iX xDrive50 en de 
BMW iX xDrive40. 
Geautomatiseerd rijden, 

bediening, connectiviteit, rijplezier – elk 
onderdeel wordt voorzien van doordachte 
technologie. Zoals in het hele i-gamma 
staat emissievrij rijden centraal, opnieuw 
zonder in te boeten op sportprestaties 
en rijbereik.

In de BMW iX krijgt het Sports Activity 
Vehicle-concept, dat de ruimte van 
een SUV combineert met de prestaties 
van een sportmotor, een totaal nieuwe 
invulling. Vierwielaandrijving en de vijfde 
generatie eDrive-technologie zorgen voor 
ongeëvenaard rijplezier, zonder de uit-
stoot. Dat doet de BMW iX xDrive50 
met twee elektromotoren, één per as, 
die zodanig ontworpen zijn dat er geen 
zeldzame aardmetalen in zitten. 

Dat maakt het totaalplaatje duurzamer, 
maar komt ook de prestaties ten goede – 
het maximumkoppel (765 NM voor de 50 
en 630 Nm voor de 40) is van bij het weg-
rijden onmiddellijk en voor de volle 100% 
beschikbaar. Zijn 0-naar-100-sprint klaart 
hij in 4,6 seconden, voorzien van zo’n 
500 pk’s (370 kW) onder de motorkap. 

Kleiner broertje BMW iX xDrive40 doet 
het met 326 pk ofte 240 kW en accele-
reert in 6,1 seconden naar de 100 km/u. 

Standaard is de BMW iX uitgerust met 
een vooras met dubbele wishbones, 
een vijfpunts-achteras, schokdempers met 
liftfunctie en elektrische stuurinrichting 
met Servotronic-functie. Optioneel kies 
je voor een luchtvering met twee assen, 
elektronisch gestuurde schokdempers 
en sportremmen. Als het wat meer mag 
zijn dan de standaard 20-duims lichtme-
talen velgen, dan kan je gaan voor de 21” 
en 22” Air Performance velgen, die je naar 
wens uitrust met geluidsarme banden om 
het akoestisch comfort een extra duwtje 
te geven.

GESLAAGD OVER DE HELE LIJN
Qua verbruik en efficiëntie doen beide 
modellen het goed, mede mogelijk ge-
maakt door een compacte behuizing van 
de aandrijving, een uitgekiende aerody-
namica en een extra lichte constructie. 
Ook op vlak van afstand halen beiden 
topscores. De BMW iX xDrive50 heeft 
een gemiddeld rijbereik van meer dan 
600 kilometer, terwijl de BMW iX xDrive40 
makkelijk meer dan 400 haalt. 
▶

Het nieuwe 
chassisontwerp werd 
ontwikkeld met oog op 
meer comfort en ruimte 
aan de binnenkant.

FACTS & FIGURES

BMW iX xDrive50
Vermogen: 385 kW (523 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u: 
4,6 seconden
Topsnelheid: 200 km/u
Maximumkoppel: 765 Nm
Stroomverbruik: 
19,8 - 23,0 kWh/100 km
Netto energie-inhoud batterij: 
105,2 kWh
Rijbereik: 630 km
CO2-emissie: 0 g/km

BMW iX xDrive40
Vermogen: 240 kW (326 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u: 
6,1 seconden
Topsnelheid: 200 km/u
Maximumkoppel: 530 Nm
Stroomverbruik: 
19,4 - 22,5 kWh/100 km
Netto energie-inhoud batterij: 
71 kWh
Rijbereik: 425 km
CO2-emissie: 0 g/km
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Dankzij de vernieuwde oplaadtechnologie, 
intussen ook toe aan zijn vijfde genera-
tie, ben je op 10% batterijlading na 10 
minuten snelladen meer dan respectie-
velijk 150 en 95 kilometer rijbereik rijker. 
Dat bereik krijgt nog een extra boost van 
de remenergierecuperatie, waarvan je de 
intensiteit zelf kan aanpassen aan je rijstijl, 
of door je wagen kan laten bepalen afhan-
kelijk van onder andere de drukte op de 
baan. De ingebouwde Efficiency Trainer 
geeft extra tips om zuinig te rijden.

NIEUWE NIEREN
Dat deze BMW iX heel wat vernieuwing te 
bieden heeft, wordt onderstreept door het 
radicaal nieuw ontwerp. Het chassisdesign 
combineert minimalistische lijnen met 
gespierde proporties, met als meest op-
vallend kenmerk de nieuwe voorkant met 
bijna volledig afgeplatte verticale nieren 
en de smalste BMW-koplampen ooit.

Dat chassis werd trouwens ontwikkeld 
met oog op meer comfort en ruimte aan 
de binnenkant. Er is geen middentunnel, 

wat extra beenruimte oplevert. Het zes-
hoekig stuurwiel, frameloze projectie-in-
tegratie en BMW Curved Display voegen 
een uiterst moderne touch toe, aangevuld 
door de finesse van het bedieningspaneel 
met houten afwerking. Qua bekleding kan 
je kiezen tussen drie verschillende materi-
alen, van microvezel met boetiekhotel- 
allures tot natuurleder. Enkele extra’s 
op het gebied van veiligheid, beveiliging 
en ontspanning maken het plaatje af. 
Zo evolueert het interieur naar ‘mobiele 
leefruimte’ waar inzittenden zich helemaal 
thuis voelen. 

Ook van de partij zijn intelligente op-
pervlakteverwarming in zetel en stuur, 
een Diamond Surround Sound Systeem 
van Bowers en Wilkins en zelfs een 
4D-audiofunctie met bass shakers in de 
voorzetels, die je het geluid doen voelen. 
Ook de muziek aan de buitenkant verdient 
een eervolle vermelding, want het speciaal 
samengesteld rijgeluid van de anders 
muisstille wagen verkent nieuwe hoogtes 
dankzij het IconicSounds Electric-pakket, 
vol met nieuwe geluidsvarianten mee 
ontworpen door Hans Zimmer. 
▶

De focus ligt eens te meer 
op duurzaamheid: van strikte milieu- en 
sociale normen bij de grondstofwinning 
tot gerecycleerde materialen.
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DUURZAAMHEID CENTRAAL 
Voor de ontwikkeling van deze SAV lag 
de focus eens te meer op duurzaamheid: 
denk nieuwe strikte milieu- en sociale 
normen bij de grondstofwinning, her-
nieuwbare elektriciteit voor de productie 
en een hoog percentage gerecycleerde 
materialen, vooral aanwezig in de alumini-
um en plastic onderdelen. Het leder in het 
interieur wordt gelooid met olijfbladextrac-
ten in plaats van chemische alternatieven, 
en de vloerbekleding is deels gemaakt uit 
gerecupereerde visnetten. Dit totaalplaatje 
maakt ‘m milieuvriendelijker dan andere 
SAV’s – concreet ligt het aardopwar-
mingspotentieel van de BMW iX xDrive40 
zo’n 45% lager dan gelijkaardige modellen 
met dieselmotor.

BOOST VOOR  
AUTONOOM RIJDEN 
Het rekenvermogen van de wagen kreeg 
een boost waardoor er tot 20 keer zoveel 
gegevens verwerkt kunnen worden – 
denk dan aan gegevens afkomstig van 
voertuigsensoren die het autonoom 
rijden mee sturen. Deze tech-upgrade, 
die voor het eerst in de BMW iX ver-
schijnt, zal de basis vormen voor een 
nieuw niveau in autonoom rijden voor tal 
van toekomstige modellen. Jouw BMW 
iX houdt een extra oogje in het zeil met 
vijf camera’s, vijf radarsensoren en maar 
liefst twaalf ultrasone sensoren. De bots-
waarschuwing laat iets weten als je 
tegenliggers hebt wanneer je naar links wil 
afslaan, en spot fietsers en voetgangers 
als je naar rechts wil bochten. Met de Exit 
Warning-functie krijg je een waarschuwing 
als je het portier wil openzwaaien met fiet-
sers of voetgangers in de buurt, en ook 
de Steering & Lane Control Assistant 
kreeg een upgrade.

Al deze technologische snufjes krijgen 
nog een vervolg in de BMW iX M60, 
die er later nog zit aan te komen. —
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BMW E X C L U S I V E  S A L E

/ Aalter

Monumentaal pand met een bruikbare vloeroppervlakte 

van maar liefst 1.200 m2, volledig gerenoveerd in een 

lumineuze en luxueuze loftstijl. Thans ingericht als 

ruime woning met beroepsgedeelte en gastenverblijf. 

Adembenemend uitzicht over de velden en bossen. 

Goede strategische ligging op de grens tussen Aalter en 

Beernem en op een boogscheut van Hertsberge.

 

Contacteer ons: 
 
T. +32 (0)9 330 60 00 
E. gent@found-baker.com
Kortrijksesteenweg 128
9830 Sint-Martens-Latem

1200 M2 

1,1 HA 

2011 RENOVATIE

5 

3

1  

WWW.FOUNDANDBAKER.COM

EPC 107 KWH/M2 



DE NIEUWE

BMW i4.
GEEN COMPROMISSEN, MAAL TWEE.

▶

Sportieve prestaties, nul uitstoot. De nieuwe BMW i4 Gran 
Coupé effent het pad voor emissievrij rijplezier in de vorm 
van een ruime en functionele vierdeurs, beschikbaar 
in twee varianten. Maak kennis met de BMW i4 M50  
en de BMW i4 eDrive40.

BRON BMW AG

Op vlak van ontwerp gaat 
functionaliteit hand in hand met elegantie, 
onderstreept door de frameloze ruiten 
en de vloeiende daklijn.
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Met zijn doordachte chas-
sisarchitectuur, baanbre-
kende aandrijftechnologie 
en elegant design, biedt 
deze coupé alles wat 

een veeleisende autoliefhebber met hart 
voor elektrisch rijden verlangt. Dankzij zijn 
gulle rijbereik en sportief karakter is het 
de perfecte compagnon voor autoreizen 
dichtbij en ver weg.

KRACHTPATSER  
EN MARATHONLOPER
Twee modelvarianten zijn er voor de 
nieuwe BMW i4. Prestatiebeest BMW 
i4 M50, de eerste BMW M met volledig 
groen aandrijfsysteem, haalt zo’n 544 pk 
dankzij een elektromotor op vooras én 
achteras. En dat zonder in te boeten op 
rijbereik: met één laadbeurt geraak je zo’n 
510 kilometer ver. Lichter broertje BMW 
i4 eDrive40 combineert een elektromotor 

van 340 pk met een klassieke achter-
wielaandrijving, wat hem maximaal 590 
kilometer ver brengt.

De intussen 5de generatie van de BMW 
eDrive-technologie geeft de motoren 
en het koppel een stevige opkikker.  
Als je van de BMW i4 M50 veel vermogen 
vraagt gedurende meer dan 10 seconden, 
dan activeer je de Sport Boost modus. 
Niet alleen geniet je dan van het maxi-
mumvermogen, ook het maximale sys-
teemkoppel van 795 Nm komt vrij. Zo raas 
je van 0 naar 100 in slechts 3,9 seconden. 
De BMW i4 eDrive40 landt op een maxi-
mumkoppel van 430 Nm met een sprint 
naar 100 km/u op 5,7 seconden

PRESTATIES EN BEREIK  
HAND IN HAND
De BMW i4 maakt komaf met de contra-
dictie tussen sportprestaties en rijbereik.

De efficiënte aandrijftechnologie en het 
licht design zorgen voor een indrukwek-
kende rijervaring gecombineerd met een 
groot rijbereik, minus de logge batterijen. 
In plaats daarvan werd de BMW i4 uitge-
rust met een extreem dunne batterij, laag 
geplaatst in de voertuigbodem voor een 
gelijkmatige gewichtsverdeling.

Het chassis en de aandrijving zijn zodanig 
op elkaar afgesteld dat je een rijdynamiek 
krijgt die veel verder gaat dan die van 
zijn concurrenten. Snel optrekken kan 
iedereen, maar moeiteloos vooruitsnellen 
in lastige rijomstandigheden en stevige 
bochten nemen met een nauwkeurig con-
troleerbare precisie, dat is onmiskenbaar 
BMW-technologie. 
▶

De efficiënte aandrijftechnologie  
en het licht design zorgen voor een indrukwekkende 
rijervaring gecombineerd met een groot rijbereik, 
minus de logge batterijen.

FACTS & FIGURES

BMW i4 M50
Vermogen bij t/min: 400 kW (544 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u: 3,9 seconden
Topsnelheid: 225 km/u
Maximumkoppel: 795 Nm
Rijbereik: tot 520 km

BMW i4 eDrive40
Vermogen bij t/min: 250 kW (340 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u: 5,7 seconden
Topsnelheid: 190 km/u
Maximumkoppel: 430 Nm
Rijbereik: tot 590 km
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Ook de overige onderdelen doen niet on-
der: zo kreeg de BMW i4 M50 adaptieve 
M-ophanging met een sportieve variabele 
stuurinrichting, M Sport-remmen en op-
tionele 20-duims lichtmetalen M-velgen, 
die je naar hartelust kan combineren 
met banden in verschillende maten.

GERONK DOOR HANS ZIMMER
Ook het motorgeluid verdient een eervolle 
vermelding, want de soundtrack van de 
BMW i4 wordt bepaald door de be-
wegingen van het gaspedaal. Met het 
optionele BMW IconicSounds Electric kan 
je zelfs nieuwe geluidsvarianten integre-
ren, ontworpen in samenwerking met 
filmmuziek-legende Hans Zimmer, wiens 
composities je allicht herkent uit Pirates of 
the Caribbean, The Dark Knight, de meer 
recente kaskraker Dune en meer.

BATTERIJKRACHT 
TERUGGEWONNEN
Het rijbereik van de BMW i4 wordt nog 
wat verder gestretcht dankzij de adaptie-
ve recuperatie, waarbij remenergie weer 
teruggestuurd wordt naar de batterij. 
Omgekeerd zal, als je het gaspedaal lost, 
de wagen zonder aandrijving voortvaren 
om de batterij te sparen. De intensiteit van 
dit recuperatieniveau bepaal je trouwens 
volledig zelf. Ook one-pedal-driving 
behoort nu tot de mogelijkheden, waarbij 
de auto remt als je geen gas geeft en het 
rempedaal in principe overbodig wordt. 
Het maximale recuperatievermogen 
bedraagt 116 kW bij de BMW i4 eDrive40 
en 195 kW voor de BMW i4 M50.

Die batterij opladen via de conventionele 
weg lukt uiteraard even goed. Sterker nog: 
koppel je de BMW i4 eDrive40 gedurende 
10 minuten aan een krachtig snellaadstati-
on, dan tank je zomaar even voor 164 km 
bij. De BMW i4 M50 rijdt 140 km verder 
na 10 minuten opladen.  

ELEGANTIE TEN TOP
Op vlak van ontwerp gaat functionaliteit 
dan weer hand in hand met de typische 
elegantie van een coupé, onderstreept 
door de frameloze ruiten en de vloeiende 
daklijn. De BMW i Blue accenten merk 
je meermaals op, van de nieren tot de 
diffusorelementen. Liefhebbers kunnen 
het M Carbon-exterieurpakket als optie 
bijbestellen. Ook in het interieur wordt de 
verfijnde lijn doorgetrokken: je geniet er 
van het royale formaat van een vierdeurs, 
die nog luxueuzer aanvoelt dankzij onder 
andere zijn geluidswerend glas, voorver-
warming, sportzetels en sportstuur. 

Extra personalisering is mogelijk met 
zetelverwarming, een glazen schuif- en 
kanteldak, sfeerverlichting en een Harman 
Kardon Surround Sound System voor 
een sublieme luisterervaring. Als laatste 
kreeg ook het BMW iDrive bedienings- 
en besturingssysteem een upgrade, met 
een verbeterde spraakbediening en meer 
uitgesproken aanraakbediening. Klasse, 
vanbinnen en vanbuiten. —

Met het optionele 
BMW IconicSounds 
Electric bepaal je zelf  
het geluid van je BMW i4  
en integreer je nieuwe 
geluidsvarianten, 
ontworpen in samen-
werking met filmmuziek-
legende Hans Zimmer.
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MEUBELCOLLECTIE
BURNT CORK.

ODE AAN PORTUGESE KURK.

Als de Ottoman van Ligne Roset of 
de kristallen Folia-collectie van Saint-
Louis een belletje doen rinkelen, dan zegt 
de naam Noé Duchaufour-Lawrance 
je misschien ook wel iets. Met zijn recente 
meubelcollectie annex materiaalexperiment 
onderzoekt hij het raakvlak tussen 
verbrande kurk en sprekend design.

TEKST DORIEN MARINUS 
FOTOGRAFIE ARMANDO JORGE MOTA RIBEIRO  

▶

Helemaal hernieuwbaar 
en 100% natuurlijk – maar weinig 
materialen zijn even boeiend als kurk.
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Duchaufour-Lawrance is 
Frans interieurarchitect 
en topdesigner. Waar hij 
startte als beeldhouwer 
met een fascinatie voor 

materialen en technieken, groeide zijn 
portfolio intussen uit met creaties voor 
onder andere designmerken Petite 
Friture, Cinna en Zanotta en werd hij 
bekroond met tal van prijzen en awards. 
Ondertussen ontstaat er ook heel wat 
moois in Made in Situ, zijn eigen studio 
alwaar hij verder experimenteert met 
een focus op materialen, lokaal vak-
manschap en de natuurelementen.

VOELBARE GRADIËNT
Het resultaat van zijn laatste experiment 
is Burnt Cork, een unieke set tafels 
en stoelen gemaakt uit resten verbrande 
kurk. Rode lijn in de collectie is de intri-
gerende vormtaal van de stukken, waarin 
leegtes en volumes elkaar afwisselen, 
aangevuld met verticale lijnen onder-
aan, die de blik meevoeren naar meer 
organische oppervlakken waar de textuur 
de hoofdrol speelt. De golving in de zit-
vlakken en de afgeronde randen van de 
tafel onderstrepen de zachtheid van het 
materiaal. Meest kenmerkende eigen-
schap is de gradiënt in de textuur; grove, 
grote stukken verkoolde schors onderaan 
lopen geleidelijk over in verfijnde, kleine 
stukjes zachte kurk bovenaan.

INSPIRATIE UIT NATUURRAMP
Helemaal hernieuwbaar en 100% 
natuurlijk – maar weinig materialen zijn 
even boeiend als kurk. Afkomstig van 
de Quercus suber of de kurkeik, die vooral 
gekweekt wordt in Spanje en Portugal, 
is kurk in principe de schors die afgepeld 
wordt, waarna de boom weer gezond 
verder groeit. De kurkschors is erg geliefd 
voor tal van toepassingen, van design 
tot isolatie.

Deze kurkschil beschermt de boom ook 
bij bosbranden, een frequent fenomeen 
in Portugal waar Duchaufour-Lawrance 
mee geconfronteerd werd op een autorit 
van heimat Frankrijk richting Iberisch 
Schiereiland. Waar deze verbrande 
kurk normaal weggegooid wordt, ging 
Duchaufour-Lawrance samen met lokale 
familiebedrijven twee jaar lang op zoek 
naar een manier om dit ‘afval’ opnieuw 
werkbaar te maken. 
▶De golving in de zitvlakken 

en de afgeronde randen 
van de tafel onderstrepen 
de zachtheid van het materiaal.

STUDIO MADE IN SITU 

In studio Made in Situ ontdek 
je collecties en installaties 
geïnspireerd door het samenspel 
van de natuurlijke materialen uit 
een regio, de ambachtslieden 
en de natuur. Volgens Duchaufour-
Lawrance zelf te omschrijven 
als een cyclus van de seizoenen, 
met elk een eigen verhaal.

madeinsitu.com
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Het antwoord op die zoektocht heeft 
de vorm van een blok. De stukjes 
verbrande kurk worden gemixt, gelijmd 
en in een mal gegoten, zestien uur lang 
gekookt en zes weken lang gedroogd. 
Daarna wordt de intrigerend vorm van 
de meubels eruit gesneden met een 
freesmachine met zeven assen. Zo is 
deze collectie niet alleen een uitgespro-
ken denkoefening die productieproces-
sen combineert, maar ook een ode aan 
Portugese grondstoffen en een lofzang 
aan de veerkracht van de natuur. —

In zijn eigen studio Made in Situ, 
experimenteert hij erop los 
met een focus op materialen, 
lokaal vakmanschap 
en de natuurelementen.
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De BMW iX3 uit 2020 krijgt een gedetailleerde modelupdate. 
De sportieve uitstraling van deze zuiver elektrische Sports 
Activity Vehicle komt nog meer naar voren. Het vernieuwde 
model werd in september gelanceerd op IAA Mobility, een van 
de grootste autosalons ter wereld, met ‘nieuwe mobiliteit’ als 
centraal thema. De BMW iX3 is volop in productie, deze keer 
vanuit de Shenyang-fabriek in China.

BRON BMW AG

Opnieuw mikt deze Life 
Cycle Update op een mix 
van nog meer rijplezier en 
een verbeterde uitrusting. 
Grootste aanpassingen 

zitten in het uiterlijk, met een vernieuwde 
voor- en achterkant, aanvullingen op de 
standaarduitrusting die de hoogwaardig-
heid van het interieur benadrukken én 
het modelspecifieke M-sportpakket dat 
nu standaard is. In dit vernieuwde uiterlijk 
zie je een duidelijke link met de BMW iX 
en de BMW i4, zowel op vlak van concept 
als technologie.

GRILLE EN LEDS IN BALANS
De voorkant krijgt een prominenter uiter-
lijk: de grotere nieren vormen een mooi 
evenwicht met de adaptieve led-kop-
lampen die 10 millimeter dunner zijn. 

De achterkant krijgt een meer gespierde 
uitstraling, versterkt door de driedimensio-
nale led-achterlichten. Van voor tot achter 
krijgt dit model de BMW i Blue model-
specifieke accenten. BMW Laserlight, 
dat gebruik maakt van echte lasers en 
daarbij tot 650 meter ver het wegdek 
verlicht, is optioneel. 
▶

DE VERNIEUWDE 

BMW UPDATE VOOR ELEKTRISCHE SAV.
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De algemene sportiviteit krijgt de grootste 
boost dankzij het M-sportpakket dat je 
er nu standaard bij krijgt. Wie wenst kan 
de gestroomlijnde 19”-wielen optioneel 
vervangen door 20”-varianten. 

HOOGWAARDIGHEID TROEF
Ook het bedieningspaneel krijgt een 
nieuwe look. Het digitaal scherm is nu 
12,3” groot, en in het opnieuw ontworpen 
controlepaneel in de middenconsole vind 
je de BMW Controller, Driving Experience 
Control knoppen, handrem, versnellings-
pook en Start/Stop knop. Die twee laatste 
zijn samen met het stuur versierd met 
BMW i Blue accenten.

Zitten doe je nog comfortabeler in 
de sportstoelen met geperforeerde 
Sensatec bekleding, in een interieur dat 
nu standaard uitgerust is met Aluminium 
Rhombicle Dark binnenlijsten.

Voor de verdere afwerking kies je uit twee 
lijnen: “Inspiring” gaat voor een metallic 
lak, adaptieve ophanging, panorama-
dak, elektrisch verstelbare stoelen, een 
lederen sportstuur en voorverwarming. 
Bij “Impressive” krijg je dat allemaal 
met erbovenop 20” lichtmetalen velgen, 
akoestische beglazing, Vernasca-leer, een 
BMW Head-Up Display en een Harman 
Kardon Surround Sound System, evenals 
BMW IconicSounds Electic om het rijge-
luid van je anders muisstille wagen mee 
bij te sturen.

EDRIVE-TECH EN MOTOR
De vernieuwde BMW iX3 is het eerste 
model dat uitgerust is met de vijfde gene-
ratie BMW eDrive-technologie. Daarmee 
geniet je van sportieve prestaties in com-
binatie met een efficiëntie die zich vertaalt 
naar een rijbereik van wel 460 km. 
▶

De algemene sportiviteit krijgt de grootste 
boost dankzij het M-sportpakket dat je er 
nu standaard bij krijgt.

FACTS & FIGURES

BMW iX3
Vermogen: 210 kW (286 pk)
Acceleratietijd 0 – 100 km/u: 
6,8 seconden
Maximumkoppel: 400 Nm
Stroomverbruik: 
18.9 – 18.5 kWh/100 km
CO2-emissie: 0 g/km
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De elektrische motor, aandrijving en 
elektronica zitten nu in dezelfde behuizing. 
Het maximum vermogen komt op 210 kW 
/ 286 pk, met maximumkoppel 400 Nm. 
Van 0 naar 100 sprint je in 6,8 seconden. 
De modelspecifieke batterij herbergt 
80 kWh en kan aan een snellader op 
10 minuten zo’n 100 kilometer bijtanken.

GROENER
De nieuwe BMW iX3 is ook net iets 
groener dan zijn voorganger. Het aantal 
zeldzame metalen in de motor wordt 
beperkt, en in tal van overige onderdelen 
wordt gekozen voor gerecycleerde grond-
stoffen. Het model wordt geproduceerd 
met 100% groene energie.

Ook in de rij-assistentiesystemen krijg 
je nu meer keuze, met onder andere 
stuur- en rijvakcontrole, cruise control, 
automatische snelheidsbeperking, par-
keerassistentie en achteruitrij-assistentie. 
BMW Maps en BMW Intelligent Personal 
Assistant zitten nu standaard inbegrepen, 
samen met Apple CarPlay en Android 
Auto. Dankzij Remote Software Upgrade 
ben je altijd zeker dat je op de laatste 
software zit. Met al deze upgrades neemt 
de BMW iX3 zijn rol als sportieve comfort-
wagen in het middelgrote segment nog 
meer in. — 

Opnieuw mikt deze Life Cycle Update 
op een mix van nog meer rijplezier 
en een verbeterde uitrusting.
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SANTA
ROSALÍA
LAKE & LIFE
RESORT.

Vlakbij vind je de unieke Mar Menor, 
een natuurlijke binnenzee die dankzij 
zijn ondiepe warme wateren een heerlijke 
badplek is.

VASTGOED ONDER DE SPAANSE ZON.
Op vier kilometer van de Middellandse Zee, 
tussen Valencia en Málaga, vind je Santa Rosalía Lake 
& Life Resort. In dit luxueuze woonresort staat een non-stop 
vakantiegevoel centraal.

TEKST DORIEN MARINUS 
FOTOGRAFIE HIPESTATES  

▶
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SPANJE

Santa Rosalía 

Kijk even naar het azuurblau-
we water van het centrale 
meer, omgeven door wit zand 
en palmbomen, en je waant 
je zo in Caraïbische sferen. 

Een tweede verblijf op slechts twee uur 
vliegen voor zorgeloze vakanties in je 
eigen villa, of de Spaanse droom beleven 
en gewoonweg een heel jaar door onder 
de zon wonen? Dit resort, exclusief voor 
eigenaren, heeft alles in huis voor beide 
opties. Van strand om aan te luieren tot 
uitgebreide sportfaciliteiten, van ontspan-
nende strandbar tot een wijde omgeving 
met een overvloed aan culinaire en 
culturele uitstappen.

GROENE OASE
Het resort wordt centraal opgebouwd 
rond La Reserva, een natuurdomein vol 
mediterraanse beplanting, generfd door 
een netwerk van fiets- en wandelpaden 
met hier en daar een speeltuin voor de 
allerkleinsten. Momenteel is het park nog 
in aanbouw, maar binnenkort vind je er 
ook een golfterrein en high-end sportfa-
ciliteiten. Errond staan luxueuze woningen 
die momenteel volop verkocht worden.

Wat Santa Rosalía onderscheidt van an-
dere resorts, is zonder twijfel The Lake. 
Dit kristalblauwe meer, door strand 
omgeven, is het grootste aangelegde 
meer in Europa. Met twee mini-eilanden, 
een strandbar en een scala aan water-
sportactiviteiten vormt dit meer het hart 
van het resort. Een steiger doet dienst als 
startpunt voor ontspannende tochtjes met 
de kajak of sup, in het kraakhelder warm 
water dat een bron van ontspanning is 
voor alle leeftijden.

TUSSEN BOOMGAARD EN KUST
Santa Rosalía ligt in Murcia, een provincie 
aan de Costa Cálida met meer dan 300 
dagen zon per jaar. In tegenstelling tot 
andere gekende Costa’s geniet je hier van 
natuurlijk moois in de vorm van boom-
gaarden enerzijds en strand anderzijds, 
minus de overrompeling van toeristen 
in de zomer. Vlakbij vind je de unieke 
Mar Menor, een natuurlijke binnenzee 
(en tegelijkertijd het grootste zoutwater-
meer van Europa) die dankzij zijn ondiepe 
warme wateren een heerlijke badplek is.

Op respectievelijk 45 minuten en een  
uurtje rijden sta je in universiteitsstad 
Murcia of Alicante, voor een citytrip vol 
cultuur en shopplezier bij lokale han-
delaars. Nog dichter heb je havenstad 
Cartagena dat met haar monumenten, 
musea en stranden voor elk type reiziger 
iets in petto heeft. 
▶
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Cartagena

Almendro villa
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WONINGEN OP MAAT
Single, op leeftijd of met het hele gezin, 
Santa Rosalía biedt een breed gamma 
aan woningen op maat van haar inwoners. 
Hoogwaardige materialen en een archi-
tectuur die de natuur naar binnen haalt 
worden gecombineerd in drie verschillen-
de type woningen. 

De royale Almendro villa’s liggen vlak 
naast het meer, elk op een ruim perceel 
tot wel 253 m2. Naast drie slaapkamers 
en drie badkamers hebben ze elk een 
eigen zwembad. Ideaal als thuisbasis voor 
grotere gezinnen, voor uitjes met de fami-
lie of om vrienden uit te nodigen. 
▶

KRISTALBLAUW WATER

Het centrale meer combineert het beste van beide 
werelden: doordat het aangelegd is, geniet je 
van proper zwemwater met een aangename  
temperatuur. De organische vorm, het zandstrand 
en de diepteverschillen voelen dan weer heel 
natuurlijk aan. Deze combinatie is het paradepaard-
je van Crystal Lagoons, specialist in kunstmatige 
meren met een natuurlijke feel. Het zwemmeer 
wordt natuurlijk gezuiverd met 100 keer minder 
chemicaliën en een energieverbruik van maar 2% 
van dat van een klassiek zwembad. Dankzij het 
gesloten zuiveringsysteem gaat er met uitzondering 
van natuurlijke verdamping geen druppel verloren.

Almendro villa
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Info:
T. +32 3 283 87 87  
of bel gratis 0800 62 500 (vanuit België) 

info@hipestates.com
www.hipestates.com

Lavanda villa

De meer compacte Lavanda villa’s 
hebben een eigen tuintje afgewerkt 
met natuurstenen muur voor de nodige 
privacy, eveneens drie slaapkamers en 
twee badkamers. En wie een vergezicht 
weet te appreciëren, kiest misschien wel 
voor de Madreselva 62 appartementen 
met hun ruime balkons. De hoekappar-
tementen hebben een slaapkamer extra 
bovenop de standaard twee, en vanuit 
de vier penthouses heb je gegarandeerd 
het mooiste uitzicht op la Reserva én de 
Middellandse Zee.

OVER HIP ESTATES
Wie droomt van een woning in dit 
resort, kan terecht bij Hip Estates. 
Deze Belgische makelaar met meer dan 
25 jaar ervaring met vastgoed in Spanje 
weet er telkens de meest verfijnde woon-
projecten uit te kiezen. —
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BMW X3 EN X4 LCI.
VERNIEUWD, VANBINNEN EN VANBUITEN.

▶

Met regelmaat onderwerpen we onze 
modellen aan een stevige upgrade.  
De meest recente is voor SAV BMW 
X3 en Coupé BMW X4, die elk met 
een nieuw ontwerp en verbeterde 
uitrusting naar huis gaan.

BRON BMW AG
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De LCI’s, de Life Cycle 
Impulses, zijn cruciaal onder-
deel binnen het designproces 
van BMW. Niet alleen wordt 
het interieur en exterieur 

onder de loep genomen, ook voeren we 
nieuwe technologie-updates door die nog 
niet beschikbaar waren bij de oorspron-
kelijke lancering van het model. Zo ook 
voor de derde generatie van de BMW X3 
en de tweede generatie van de BMW X4, 
die niet enkel nieuwe looks maar ook 
een verbeterde uitrusting krijgen. Ook de 
M-versies kregen een upgrade.

MODERNERE X3
De herwerkingen aan het ontwerp van 
de BMW X3 zijn zo verfijnd dat je bijna 
zou denken dat het om een totaal nieuw 
model gaat. Over het algemeen krijgt het 
Sports Activity Vehicle een meer moderne 
en krachtige uitstraling, die zijn sportiviteit 
benadrukken. Daar zorgen vooral de her-
tekende voor- en achterkant voor: de ver-
nieuwde nieren vallen iets meer op en 
de koplampen zijn nu standaard full led. 
Achteraan krijgen de lichten een zwarte 
rand, werden de uitlaateindpijpen iets 
groter en zorgt het geheel aan horizontale 
lijnen voor een serene look. 

Het optionele M-sportpakket, met onder 
andere grotere luchtinlaten, details 
als optie in hoogglanzend zwart en 
M-sportremmen met blauwe of rode 
remzadels, duwt de sportiviteit extra de 
hoogte in. De BMW X3 M40i en de BMW 
X3 M40d krijgen M-specifieke nieren en 
typische dubbele M-radiatorroosterspijlen 
in hoogglanzend zwart met M-logo en zijn 
standaard voorzien van 20” lichtmetalen 
M-velgen, optioneel ook in Jet Black 
te verkrijgen.

De herwerkingen aan het ontwerp 
van de BMW X3 zijn zo verfijnd 
dat je bijna zou denken dat het om 
een totaal nieuw model gaat.

X4 MET HONINGRAAT
Al deze upgrades aan de voorzijde zijn 
er ook voor de BMW X4, maar die voegt 
er nog een uniek detail aan toe: de nieren 
zijn nu ook beschikbaar met honingraat-
motief dat je misschien herkent van ande-
re sportieve BMW-modellen. De adaptieve 
led-koplampen met Matrix-functie, waarbij 
de leds zich aanpassen aan de weersom-
standigheden en eventuele tegenliggers, 
zitten standaard inbegrepen. Als optie 
kies je voor de hallucinante BMW Laser 
Lights die het wegdek tot 650 meter ver 
verlichten. Ook bij de BMW X4 werd de 
achterkant opgeschoond met een focus 
op een horizontaal lijnenspel.

In het M-sportpakket voor de BMW X4 
zien we eveneens tal van hoogglanzend 
zwart gelakte onderdelen terugkomen die 
een krachtige indruk achterlaten. De 19” 
lichtmetalen velgen Y-Spoke 887M zijn 
er in Midnight Grey Bicolor. De BMW X4 
M40i en de BMW X4 M40d komen qua 
uiterlijk en standaarduitrusting overeen 
met de BMW X3, van M-logo tot banden. 
▶

46 47DAENINCK MAGAZINE HERFST | WINTER 2021

BMW



De LCI’s, de Life Cycle Impulses, 
zijn cruciaal onderdeel binnen 
het designproces van BMW.

BEKEN KLEUR
Na deze creatieve denkoefening biedt 
BMW voor de BMW X3 in totaal elf 
reguliere lakkleuren. Nieuw is de metaal-
kleur Skyscraper Grey en M Brooklyn 
Grey (enkel vanaf M-sportpakket) en twee 
individuele lakkleuren Aventurine Red 
en Tanzanite Blue. De BMW X4 krijgt 
deze ook, met een extra Piedmont Red 
erbovenop. Daarnaast kan je voor het 
eerst jouw favoriete kleur kiezen uit talloze 
BMW Individual-kleuren, inclusief matte 
afwerkingen zoals Frozen Deep Grey. 
In de toekomst zal het aanbod speciale 
afwerkingen verder uitgebreid worden.

Beide modellen nemen de middenconsole 
van de huidige 4 Reeks over, net als het 
centrale Control Display touchscherm dat 
voortaan standaard 10,25” meet. Een an-
dere upgrade aan de standaarduitrusting 
zijn sportzetels en automatische aircondi-
tioning met driezoneregeling.

Om het configureren makkelijker te 
maken, werd de complexiteit van de uit-
rustingen met 30% teruggeschroefd. 
Het bedieningseiland op de middencon-
sole werd opnieuw ontworpen, met nu 
ruimte voor de startknop. Optioneel kies 
je voor sfeervolle gedempte verlichting 
voor een ontspannende vibe.

ONDER DE MOTORKAP
De BMW X3 xDrive30e behoudt zijn 
oplaadbare hybride-aandrijving, maar alle 
vier- en zescilindermotoren voor beide 
modellen maken nu gebruik van ‘mild-hy-
brid’-technologie, waarbij de wagen uit-
gerust wordt met een 48V-startgenerator 
die het brandstofverbruik naar beneden 
haalt en het rijcomfort de hoogte induwt, 
met een elektrische boost van 11 pk.

Welke motoren er allemaal beschikbaar 
zijn? Voor beide modellen zijn er drie die-
selmotoren met vermogens variërend van 
190 pk voor de BMW xDrive20d tot 340 
pk voor de BMW M40d. Met benzinemo-
tor start het bij de BMW xDrive20i met 
135 kW / 184 pk en kan je opschalen tot 
de BMW M40i met 265 kW ofte 360 pk. 

Een zevende aandrijvingsvariant is de 
BMW X3 xDrive30e, het oplaadbare hy-
bridemodel met viercilinder-benzinemotor 
en elektromotor. Het standaard vermogen 
van 215 kW / 292 pk verhoog je met 41 
pk dankzij het piekvermogen van deze 
elektromotor, gevoed door een lithium-ion 
hoogspanningsbatterij, goed voor een 
rijbereik van 50 kilometer.

De rest van de sportieve rijervaring 
wordt verzorgd door de Steptronic-
achtversnellingsbak, de optionele 
Steptronic-sporttransmissie (voor de 
BMW M40’s en alle BMW X4’s) en de 
xDrive-vierwielaandrijving die zowel de 
rijstabiliteit, de tractie op ruw terrein als 
het moeilijkere bochtenwerk een stevige 
boost geeft. 
▶
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UITBREIDING RIJHULP  
& SOFTWARE
Een laatste upgrade vinden we in de rij-
hulpsystemen, die opnieuw georganiseerd 
werden. Nu kan je voor jouw BMW X3 of 
BMW X4 kiezen voor de Driving Assistant 
Professional, een optie waarbij je geniet 
van nog meer veiligheid en sensoronder-
steuning in complexe rijsituaties. Active 
Cruise Control, kruispuntwaarschuwing en 
pechassistent vervoegen het lijstje.

De cockpit wordt uitgebreid met de 
Control Display, Touch Controller en 
instrumentenbord met kleurenscherm. 
Daarmee krijg je makkelijk toegang tot 
onder andere de vele digitale diensten, 
zoals navigatie en hulp bij het zoeken naar 
een parkeerplaats. 

De draadloze koppeling met je smartpho-
ne gaat nog makkelijker voor zowel Apple 
als Android. De BMW Intelligent Personal 
Assistant krijgt er zowel in de BMW X3 
als de BMW X4 extra mogelijkheden bij, 
zoals het regelen van je airco, de bedie-
ning van de ruiten en het voorlezen van 
het laatste nieuws, en dat allemaal via 
gesproken commando’s. 

Een ding is duidelijk: de technologische 
ontwikkelingen bij BMW volgen elkaar 
in sneltempo op. Maar toch moet je je 
geen zorgen maken dat jouw BMW X3 
of BMW X4 snel outdated raakt, want de 
software van de wagen wordt voortdu-
rend automatisch bijgestuurd dankzij de 
Remote Software Upgrade. —
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Door te investeren in innovatie en vakmanschap kiest Pouleyn 

als familiebedrijf resoluut voor expertise en toewijding.  

Pouleyn is voor u de perfecte partner in uw out-of-the-box  

project. Uw klassevol en tijdloos design kan in samenwerking 

met Pouleyn uitgebouwd worden tot een architecturaal  

pareltje, waar warmte en esthetiek hand in hand gaan met 

functionaliteit. 

M E E S T E R L I J K 
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NIEUWE BMW 
4 REEKS 
GRAN COUPÉ.

▶

Van verfijnde koplamp tot expressieve achterkant, 
van subtiele hybride motortechnologie tot comfortabele 
rijassistentie. In de nieuwe BMW 4 Reeks Gran Coupé werd 
niets aan het toeval overgelaten.

BRON BMW & AUTONIEUWS.BE 

Met vijf beschikbare 
modellen biedt deze 
4 Reeks voor elk wat wils.
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De originele Gran Coupé uit 
de BMW 4 Reeks was al een 
publieksfavoriet, maar de 
nieuwste telg in de familie 
doet daar nu een schepje 

bovenop. Nog beter gedrag op de baan, 
een vernieuwd design en innovatieve 
snufjes die duidelijk van een nieuwe gene-
ratie zijn: het zijn maar enkele kenmerken 
van deze nieuwe 4-deurs. Hij komt er 
in vijf modellen, met zowel benzine- 
als dieselmotor.

DOORDACHT ONTWERP
Zijn sprekende formaten onderstrepen 
de Gran in Gran Coupé. Hoewel het 
koetswerk maar 143 mm langer, 27 mm 
breder en 53 hoger is dan dat van zijn 
voorganger, geniet je binnenin van een 
zee aan ruimte. Kers op de taart is de 
ruime koffer van 470 liter die je door het 
platleggen van de achterbank vergroot 
tot zelfs 1.290 liter. Regelbare luchtklep-
pen, luchtgordijnen en een bijna volledig 
gesloten bodemplaat geven de wagen 
een extra gestroomlijnde afwerking, wat 
de luchtweerstandscoëfficiënt van bij-
voorbeeld de BMW 420d Gran Coupé op 
0,26 brengt – 0,02 punten lager dan zijn 
voorganger. 

ELEGANTIE IN NIEUW JASJE
Het vernieuwde ontwerp volgt de lijn van 
de nieuwe BMW-designtaal, met de verti-
cale nieren als signatuur. Fijne full led kop-
lampen krijgen een extra touch dankzij de 
U-vormige glasvezellichtgeleiders, en als 
optie zijn er de adaptieve led-koplampen 
met BMW Laser Light. De frameloze 
ruiten, aansluitende handgrepen en opval-
lende schouders geven de nieuwe Gran 
Coupé een sportieve uitstraling, elegant 
gemaakt met een daklijn die uitloopt op 
de spoilerlip achteraan, waar horizontale 
lijnen de toon zetten.

Ook verticaal zijn de luchtuitlaten die 
samen met de zwarte afwerking van de 
onderkant voor een expressief effect zor-
gen. Maak af met getinte led-achterlichten 
en je hebt een uitstraling om u tegen te 
zeggen. De M-liefhebbers kunnen kiezen 
voor een M Carbon-exterieurpakket en 
tal van modelspecifieke M Performance-
onderdelen. Standaard krijg je er 17” 
lichtmetalen velgen bij, op de BMW 
M440i xDrive zitten de 18” lichtmetalen 
BMW M-velgen. 
▶

Met de ‘mild hybrid’-
technologie geniet 
je van 11 pk extra bij 
acceleraties vanuit 
stilstand of manoeuvres, 
dankzij een extra 
startmotor-generator.

54 55DAENINCK MAGAZINE HERFST | WINTER 2021



RIJKELIJK INTERIEUR
Ook in het veelzijdige interieur werd niets 
aan het toeval overgelaten. Standaard rij 
je rond met een lederen sportstuur en 
sportzetels, in de BMW M440i xDrive 
Gran Coupé wordt dat sportief gevoel ver-
sterkt door middel van kniebeschermers 
op de middenconsole. Met tal van opties, 
zoals zetelverwarming, Vernasca-leder, 
een glazen schuif- en kanteldak en extra 
sfeerverlichting, maak je deze 4 Reeks 
helemaal de jouwe.

MILD HYBRID TECHNOLOGIE
In alle dieselversies en in de BMW M440i 
xDrive maak je kennis met de ‘mild hy-
brid’-technologie, waarbij de batterij van 
de startmotor-generator je voorziet van 
11 pk extra bij acceleraties vanuit stilstand 
of manoeuvres. Een tweede batterij is er 
om remenergie te recuperen. 

Van accelereren tot manoeuvreren, in 
elk onderdeel van je rit geniet je van een 
ongekende dynamiek, mede mogelijk 
gemaakt door de geavanceerde chas-
sistechnologie, indrukwekkende koets-
werkstijfheid en standaard gemonteerde 
schokdempers met specifieke liftafstelling. 
Dankzij zijn veertigtal assistentiefuncties, 
van snelheidsregelaar tot botswaarschu-
wing, rij en parkeer je nog makkelijker. Je 
merkt al snel wat de BMW 4 Reeks Gran 
Coupé zo’n gegeerde 4-deurs maakt. —

ONTMOET DE BMW 
4 REEKS GRAN COUPÉ

Met vijf beschikbare modellen 
biedt de BMW 4 Reeks voor elk 
wat wils. De instapper BMW 
Gran Coupé is er met benzine-
motor (BMW 420i), dieselmotor 
(BMW 420d) en dieselmotor met 
vierwielaandrijving (BMW 420d 
xDrive). Een stapje hoger heb 
je de BMW 430i Gran Coupé, 
en voor sportprestaties moet je bij 
de BMW M440i xDrive 
Gran Coupé zijn. Allemaal 
zijn ze gekoppeld aan de 
Steptronic-achtversnellingsbak. 

BMW M440i xDrive 
Motor: zescilinder-in-lijnmotor 
(benzine) 
Vermogen: 275 kW (374 pk) 
Gemiddeld brandstofverbruik:  
8,5 – 8,0 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie: 
193 – 181 g/km

BMW 430i 
Motor: viercilinder-benzinemotor 
Vermogen: 180 kW (245 pk) 
Gemiddeld brandstofverbruik:  
7,6 – 6,8 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie: 
173 – 156 g/km

BMW 420i 
Motor: viercilinder-benzinemotor 
Vermogen: 135 kW (184 pk) 
Gemiddeld brandstofverbruik:  
7,3 – 6,6 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie: 
166 – 150 g/km

BMW 420d xDrive 
Motor: viercilinder-dieselmotor 
Vermogen: 140 kW (190 pk) 
Gemiddeld brandstofverbruik:  
5,7 – 5,1 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie: 
150 – 133 g/km

BMW 420d 
Motor: viercilinder-dieselmotor 
Vermogen: 140 kW (190 pk) 
Gemiddeld brandstofverbruik:  
5,4 – 4,8 l/100 km 
Gemiddelde CO2-emissie: 
141 – 126 g/km

Hoewel het koetswerk slechts millimeters 
groter is dan dat van zijn voorganger, geniet je 
binnenin van een zee aan ruimte.
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Engel & Völkers Gent-Zuid • Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 118, 9830 Sint-Martens-Latem • latem@engelvoelkers.com • gentzuid@engelvoelkers.com

Uw lokale expert voor Gent-Zuid en wijde omgeving!

Gavere
Imposante, volledig gerenoveerde eigendom 
op 7.464 m² met commerciële mogelijkhe-
den en een bruikbare opp. v. +/- 1.000 m² . 

Tel: 09 282 42 00

Sted. inl. in aanvraag
EPC: nvt - Bouwkundig erfgoed

E&V ID W-008MQS

Merelbeke
Authentieke te renoveren U-hoeve op 1,56 ha 
met een bew. opp. van 600 m² en omvat o.a. in-
kom, ruime eetplaats, kkn, 7 slpkrs, 4 bdkrs,  ... 
Sted. inl. in aanvraag             
EPC: 340 kWh/m²

E&V ID W-02624C

Aalter
Unieke herenwoning met praktijkruimte op
2.041 m² met een bew. opp. van 320 m² en 
omvat o.a. 5 slpkrs, ruime parking en tuin, ...
Sted. inl. in aanvraag              
EPC: 319 kWh/m² - UC 742288

E&V ID W-02JQLP

Kruisem
Sympathiek landhuis met bijgebouw op ca. 3.523 
m² en een bew. opp. van ca. 435 m² met o.a. 6 
slpkrs, 1 bdkr., ruime living, keuken, zwembad, ...  
Sted. inl. in aanvraag              
EPC: 260 kWh/m² - UC 2404738

E&V ID W-02M5UF

Melle
Ruime HOB met garage op 528 m² met een bew. 
opp. van 143 m². De woning omvat o.a. 3 slpkrs, 1 
bdkrs, kkn, liv., kelder, zonnige tuin met terras, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPB: 281 kWh/m² - UC 2426497

E&V ID W-02M3K9

De Pinte
Kasteelvilla met feestzaal, gekend als “Kasteel
Sanderling”, op 4.529 m² met een bruik-
bare opp. van 760 m² en een ruime parking
Sted. inl. in aanvraag
EPC: nvt

E&V ID W-02JA5D

Sint-Martens-Latem
Ruime villa op 1.144m² en heeft een bew. opp. van 160 m². De villa 
omvat o.a. 4 slpkrs, 1 bdkrs, kkn, ruime leefruimte, eetplaats, garage, ...
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
EPC: 289 kWh/m² - UC 2442941

E&V ID W-02MF74

Hansbeke
Uniek 17de eeuws landhuis en conciërgewoning op 1 ha, met een 
bew. opp. van 405 m² en omvat o.a. 6 slpkrs, 3 bdkrs, buro, ...
Sted. inl. in aanvraag
EPC: 362 kWh/m² - UC 2245078

E&V ID W-02GLKU
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Architectuur en kunst, de mens en de natuur 
komen hier samen. Het gebouw nodigt 
de bezoeker uit om zijn verbeelding de vrije 
loop te laten gaan.

CLOUDSCAPE BIBLIOTHEEK.
VAN EEN ANDERE WERELD.
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Muren, plafonds en vloeren lopen naadloos 
in elkaar over, terwijl grote cirkelvormige 
vensters die uitkijken op de zee de grens 
tussen binnen en buiten doen vervagen.

De kustlijn van Haikou heeft er sinds kort een nieuwe eyecatcher 
bij: de Cloudscape bibliotheek maakt er zijn naam als een van 
de meest geanticipeerde bouwwerken van 2021 meer dan waar.

TEKST DORIEN MARINUS | FOTO'S MAD ARCHITECTS

Haikou, hoofdstad van het 
Chinese eiland Hainan, 
was eeuwen geleden al 
een bruisende haven waar 
de Maritieme Zijderoute halt 

hield. Vandaag is de stad met een ge-
middelde jaartemperatuur van 24 graden 
nog altijd een populaire trekpleister voor 
zowel zakenlui als cruiseschepen – een 
fenomeen dat extra wind in de zeilen krijgt 
dankzij een ambitieus verjongingsproject 
waarbij een impressionante selectie van 
internationale architecten en artiesten 
ingeschakeld wordt om zestien openbare 
paviljoenen langs de kustlijn te bou-
wen. De Cloudscape bibliotheek is daar 
een eerste onderdeel van.

ONGESTOORDE ZALIGHEID
De nieuwe bibliotheek ligt vlak naast 
het strand van de Qiongzhou Zeestraat 
en bestrijkt meer dan 1300 vierkante me-
ter. Hoofdonderdeel is een centrale lees-

zaal met genoeg ruimte voor meer dan 
10.000 boeken, aangevuld met een multi-
functionele audiovisuele zone. Aan de an-
dere zijde van het gebouw is er een café, 
een dakterras en een publiek toegankelij-
ke rustplek – een ongestoorde zaligheid in 
het bruisende Chinese stadsleven.

Bedenkers van dit sterk staaltje archi-
tectuur zijn MAD Architects uit Beijing, 
een gerenommeerd architectenbureau 
met Ma Yansong aan het roer, dat al tal 
van bouwwerken ontwierp die recht uit 
de toekomst lijken te komen. Wie een van 
hun creaties dichter bij huis wil bewonde-
ren, moet naar Parijs trekken voor UNIC, 
een appartementsgebouw met golvende 
terrassen en ronde vormen die het geheel 
een dynamisch en zacht uiterlijk bezor-
gen – een terugkerend designelement in 
de ontwerpen van MAD. 
▶
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WOLK VAN BETON
En dat is voor deze laatste creatie niet 
anders, want de naam van de bibliotheek 
verwijst naar zijn wolkachtige vorm. MAD 
doopte het aanvankelijk de Wormhole 
Library, wat dan weer het futuristische, 
ruimteschipachtige karakter van het ge-
bouw beschrijft, versterkt door grotachtige 
gangen binnenin.

Muren, plafonds en vloeren lopen naad-
loos in elkaar over, terwijl grote cirkel-
vormige vensters die uitkijken op de zee 
de grens tussen binnen en buiten doen 
vervagen. De cirkelvormen in het interieur 
doen denken aan natuurfenomenen, zoals 
sijpelend water dat een rots erodeert. 
De complexiteit van de grotgangen zorgt 
paradoxaal genoeg voor een sereniteit bij 
de lezers en dompelt hen onder in een 
compleet andere wereld. Dat geeft hen 
alle ruimte om de leefwereld van het boek 
in hun handen ten volle te beleven.

Dit zachtaardige alien-effect wordt 
versterkt door het veelvuldig gebruik van 
wit beton dat bijna vloeiend lijkt. Alles 
van verlichting, kabels en leidingen werd 
netjes weggewerkt om de gestroomlijnde 
uitstraling te versterken. Het resultaat is 
een vloeiend organisch geheel dat indruk-
wekkende architectuur en een slimme 
bouwstructuur combineert.

Hoofdarchitect Ma Yansong vertelt: “In 
dit project staat spiritualiteit centraal. We 
willen een plek in de stad creëren waar 
mensen hun tijd met plezier doorbren-
gen, als onderdeel van hun routine. 
Architectuur en kunst, de mens en de 
natuur komen hier samen. Het gebouw 
nodigt de bezoeker uit om zijn verbeelding 
de vrije loop te laten gaan.”

Iets dat je maar al te vaak doet als je 
begint aan een nieuw boek: je neemt 
een duik in het ongewisse, als een 
fijne ontsnapping aan de dagdagelijkse 
realiteit. Het is net dat sentiment dat de 
architectuur van Cloudscape probeert te 
benaderen. —
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 Ons concept steunt op meer dan 35 jaar ervaring in de bouwsector    
 en duurzame bouwtechnieken 

 Ons massief houtbouwsysteem is geschikt om complexe en duurzame 
 ontwerpen te realiseren 
 
 Bouwen met hout heeft een absolute positieve impact op het klimaat  
 en biedt veel voordelen voor bouwheer en architect 

 Bouwen met hout is de ‘perfect match’

Van Houtven NV  I  Kapellestraat 2, 9800 Deinze/Astene
09 280 78 33  I  info@vanhoutven.be

www.vh-houtbouw.be

Architectuur permanent in contact met de natuur,  
met garantie van gezelligheid & intimiteit voor uw interieur.

Coming soon
Inspirerende kijkwoning 
te Deinze 
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RESTAURANT

JAPANS OP 
ZIJN BEST.

Hier kan je terecht voor zowel 
een uitgebreid diner als voor 
een snelle business bento lunch.

▶

Voor de beste sashimi en dashi soep moet je 
in onze hoofdstad zijn, meer specifiek bij Samouraï 
in de Wolvengracht. Al sinds 1974 geniet je hier van een 
ongeëvenaarde Japanse keuken. Chef-kok Saito Harumi 
scheert jaar na jaar hoge toppen in alle culinaire gidsen 
en werd onlangs nog bekroond tot Aziaat van het Jaar door 
Gault&Millau. Meer dan 40 jaar al staat hij aan het roer 
van de zaak, samen met mede-eigenaar Hugues Polart, 
die er zo’n 25 jaar geleden begon als ober.

 TEKST DORIEN MARINUS | FOTO'S LUNE & L’ AUTRE
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Verse ingrediënten en een 
gracieuze presentatie 
komen er samen in heer-
lijke Japanse bereidingen. 
Hier kan je terecht voor 

zowel een uitgebreid diner in grote 
groep als voor een snelle business 
bento lunch, op de traditionele wijze 
geserveerd in een appetijtelijke box met 
kleine compartimenten.

GESNEDEN, GEGRILD, 
GEBAKKEN 
Het uitgebreid menu spreekt tot de 
verbeelding. Gyoza dumplings of yakitori 
kipspiesjes als lichte starter, een meer 
verfijnde tempura of premium wagyu als 
hoofdgerecht en uiteraard een brede 
selectie verse vis en sushi. Wie nog 
twijfelt gaat gewoon voor de ‘O makase 
shimazu’-formule, waarbij je de chef vrij 
spel geeft. In een restaurant dat met een 
16,5/20 in de Gault&Millau staat, weet je 
dat je zo alleen maar aangenaam verrast 
kan worden. 
▶

Wie nog twijfelt 
gaat gewoon voor  
de ‘O makase shimazu’-
formule, waarbij je  
de chef vrij spel geeft.
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JAPANDI INTERIEUR
Het restaurant, met regelmaat de beste 
Japanner van het land genoemd, zit ver-
scholen in een galerij in de Wolvengracht, 
waar het sinds een kleine twee jaar huist 
na een verhuis en compleet redesign van 
het interieur. Niet alleen wat op je bord ligt 
verbaast, ook het interieur spreekt tot de 
zintuigen. De Japandi-stijl, die elementen 
uit de Japanse cultuur combineert met 
een moderne Scandinavische touch, 
herken je aan de warme inrichting met 
houten latjes in rozenhout, eik en essen. 
Zeegroene tegels en minimalistische de-
coratie die knipoogt naar het land van de 
rijzende zon werken het plaatje af.  —

RAMEN

Een gevestigde waarde,  
maar nog geen zin om stil te 
zitten. Zo kan je zowel Samouraï 
als chef-kok Saito Harumi 
omschrijven. Want het succes 
van de zaak zet zich ongebrei-
deld verder, met de opening van 
twee ramen-bars onder dezelfde 
naam. Hier geniet je van een 
kleinere kaart met de klassieke 
noedels-met-bouillon combo in 
de hoofdrol, bereid met even 
verse ingrediënten en doorspekt 
met een typische umamismaak. 
Place to be is Samouraï Ramen 
Toison d’Or in Elsene, waar je iets 
kan eten op een gezellig groen 
dakterras, of vlak naast de galerij 
in de Wolvengracht.

SMAAKT NAAR MEER?

Info en reserveren:
T. +32 2 217 56 39 
 
www.samourai-bruxelles.be
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(*) Ogen op het doel en voeten stevig op de grond. Zo creëren we krachtige communicatie.  
Doelgericht en pijlsnel. Zonder afleiding. Met volle focus om jouw merk sterker te maken.  
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Let’s talk: hello@astrix.be

www.astrix.be

ADD VALUE 
TO YOUR 
BRAND  
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